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اللجنة املنظمة ترثي احتفاالت اليوم الوطني بـ 34 فعالية

تقام يف عدة مواقع يف الدولة بُحلة جديدة

34 فعالية عىل مدار 5 أيام ترثي احتفاالت اليوم الوطني

أعلنت اللجنة املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني عن إقامة عدد من الفعاليات الرئيسية والتي انطلقت يف عدة مواقع يف الدولة 
بُحلة جديدة، تعكس أهمية وقيمة هذه املناسبة الوطنية الكبرية.. وتستمر الفعاليات، التي تنظمها اللجنة املنظمة الحتفاالت 

اليوم الوطني للدولة، حتى الثامن عرش من ديسمرب الجاري، وتقام يف املواقع التالية: 

أوال : املسري الوطني والذي سيقام يف الكورنيش بتاريخ 

18 ديسمرب 2021 

ثانيا : سوق الوكرة القديم وتبدأ فعالياته من تاريخ 14 اىل 

18 ديسمرب 2021 

 18 اىل   14 تاريخ  من  الفعاليات  تحتضن  أسباير  حديقة   : ثالثاً 

ديسمرب 2021 

مصاحبة  فيها  الفعاليات  وتكون  قطر  مؤسسة   : رابعاً 

ملهرجان دريشة يف الفرتة من 12 اىل 17 ديسمرب 2021 

وتتوج فعاليات اليوم الوطني بإقامة املسري الوطني يوم 
18 ديسمرب عىل كورنيش الدوحة.

14 ديسمرب  ويشهد سوق الوكرة القديم فعاليات بدًءا من 
 10 18 ديسمرب من الساعة 3:30 عرصا وحتى الساعة  وحتى 

مساًء.
وتتضمن هذه الفعاليات: املرسح والفن التشكييل ومتحف 
السيف  عىل  والحدائق  النوخذة  ومجلس  والعكاس  الفريج 
والنهام  واملطوع  البحرية  والسياكل  الهجن  وركوب 
ومعلومة  سؤال  ومسابقة  الحديثة  الرشاعية  والقوارب 
ومجلس الدامة ومجلس العزبة واأللعاب الشعبية ومسابقة 

حالب املاعز.

بينام تشمل فعاليات حديقة أسباير عىل املقطر ومجلس العزبة 
وركوب الهجن ومسابقة الركوب واقف والفن التشكييل وميدان 
التحدي ونشاط الثواين الذهبية ولعبة وهقة وشخصيات أمان 
وسالمة والقوس والسهم والشقب ومرسح قطر الخريية وركن 
األنشطة وملعب املسابقات الحركية وفعاليات ثقافية رياضية 

وعد القصيد وفعالية لها نغني وعرضة هل قطر.

دريشة  ملهرجان  مصاحبة  قطر  مؤسسة  يف  فعاليات  وتوجد 
17 ديسمرب، وهي: مرسحية  12 ديسمرب وحتى  الفرتة من  يف 
صديق األشجار ومرسحية بائعة الكعك ومرسحية افتحوا األبواب 
وعد  أمانة  األجداد  ومرابع  نغني  ولها  الوطني  اليوم  وريل 

القصيد وعرضة هل قطر.

7 ديسمرب وستستمر  كام أن هنالك فعاليات مصاحبة بدأت من 
حتى 18 ديسمرب ومنها: كأس املؤسس الشيخ جاسم بن محمد 
ديسمرب،   16 وحتى  ديسمرب   13 من  املسيلة(  )سباق  ثاين  آل 

وكأس اليوم الوطني لقوة التحمل بتاريخ 11 ديسمرب.
ديسمرب   13 بتاريخ  املغلقة  للبادل  الوطني  اليوم  وبطولة 
للمحرتفني  الوطني  اليوم  17 ديسمرب، وبطولة  وتتواصل حتى 
ديسمرب   17 بتاريخ  النخبة  وبطولة  ديسمرب   16 بتاريخ  الشوزن 
ديسمرب   14 بتاريخ  النصع  وفعالية  ديسمرب   18 حتى  وتستمر 

وتستمر حتى 18 ديسمرب
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شهدت حديقُة أسباير إطالق مجموعة من الفعاليات الرتاثية املتنوعة احتفاالً 

باليوم الوطني، وتستمر الفعاليات، التي تنظمها اللجنة املنظمة الحتفاالت 

اليوم الوطني للدولة، حتى الثامن عرش من ديسمرب الجاري، وتشتمل عىل 

18 نشاطا تعكس كافة تطلعات املواطنني يف التعرف عىل تاريخهم وإرثهم 

الوطني العريق، هي: املقطر ومجلس العزبة وركوب الهجن والفن التشكييل 

ومسابقة الركوب واقف ونشاط الثواين الذهبية وميدان التحدي ولعبة وهقة 

والقوس والسهم وشخصيات أمان وسالمة وملعب املسابقات الحركية وعد 

القصيد ومرسح قطر الخريية وفعالية لها نغني.

التي  باألنشطة  الفعاليات  لحضور  توافدوا  الذين  األهايل  من  العديد  وأشاد 

تضمنها برنامج فعاليات أسباير، مبا فيها العروض الفنية واملسابقات الثقافية 

18 فعالية عىل مدار 5 أيام

فعاليات أسباير ترسم فرحة اليوم الوطني

املتنوعة التي تحتضنها حديقة أسباير وتناسب مختلف األعامر واملستويات، 

من  كبري  بتفاعل  تحظى  الوطني  اليوم  يتضمنها  التي  الفعاليات  أن  وأكدوا 

كافة فئات املجتمع، مبن فيهم األطفال الذين يستمتعون باأللعاب الرتاثية 

والعروض املرسحية الهادفة.

قطر  اسباير  حديقة  إدارة  وكذلك  الوطني  اليوم  للجنة  شكرهم  عن  وأعربوا 

وأشادوا بالتنوع والرثاء الذي يتميز به برنامج احتفاالت اليوم الوطني ، وأوضحوا 

ان األلعاب الرياضية واألنشطة الرتفيهية والعروض التي تحتضها اسباير متثل 

فرصة إلعطاء األبناء جرعات ترفيهية وفنية عن مايض بالدهم وإرثه الحضاري 

والثقايف

يتميز برنامج مشـــاركة الشـــقب يف فعاليـــات حديقة أســـباير التي انتظمت ضمـــن احتفاالت اليـــوم الوطني، الذي يصادف يوم 18 ديســـمرب مـــن كل عام، 
بوجـــود عـــدد من الفعاليـــات الهادفة التـــي متزج بني األنشـــطة الرياضيـــة والرتفيهيـــة والرتاثية املوجهـــة لألطفال الصغـــار الذين عربوا عن ســـعادتهم 

بأجـــواء الســـاحة الخاصة بخيمة الشـــقب، واإلمكانات التي اكتشـــفوها خـــالل االســـتعراضات الرتاثية وركوب الخيـــل »البوين«.
وأعـــرب عدد من األهايل الذيـــن اصطحبوا أطفالهم للفعاليات عن شـــكرهم للجهـــات املنظمة لتعريف أبنائهـــم بالجانب الرتايث لركـــوب الخيل ونرشه يف 
أوســـاط الصغار، بوصفـــه تراثا قطريا أصيال، ويحرص الشـــقب عىل املشـــاركة الســـنوية يف فعاليات اليوم الوطني حيث تم إنشـــاء فريـــق خاص بالعروض 
الرتاثيـــة تعزيزاً ملكانته وقيمتة الرتاثيه ومتاشـــياً مع رؤية الشـــقب يف االســـتمرار يف إحياء الرتاث القطـــري، وذلك تأكيدا عىل دور الشـــقب كأحد املراكز 
الهامة يف مؤسســـة قطـــر التي تعنى بنـــرش الرتاث القطـــري وتنمية املجتمع ونـــرش ثقافة الفروســـية، كام يويل اهتاممـــاً كبرياً بالخيـــل العربية يف 

ســـعيه لتحقيـــق التميز يف ميدان الفروســـية التي تطورت تدريجيـــاً وارتبطت ارتباطاً وثيقـــاً بالخيل األصيلة املتواجـــدة يف دولة قطر

الشقب.. تعزيز ارتباط الصغار بالخيول
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املقطر.. تستحرض حياة البادية

ـــاالً  ـــباير إقب ـــة اس ـــر” يف حديق ـــة “املقط ـــهدت فعالي ش
كبـــرياً مـــن الجمهـــور لالطـــالع عـــىل حيـــاة الباديـــة مبـــا 
فيهـــا مـــن البســـاطة وكـــرم الضيافـــة والعديـــد مـــن 

ــة. ــذه الفعاليّـ ــة لهـ ــة املصاحبـ ــطة الرتاثيـ األنشـ
وتعطـــي املقطـــر فكـــرة عاّمـــة للزائريـــن عـــن حيـــاة 
اآلبـــاء واألجـــداد، حيـــث ميكنهـــم أن يتعرفـــوا عـــىل بيـــوت 
الشـــعر وعـــزف الربابـــة وإنشـــاد القصائـــد والروايـــات 
ــوس يف  ــل والجلـ ــود اإلبـ ــة إىل وجـ ــة، باإلضافـ القدميـ
بيـــوت الشـــعر اللذيـــن يعكســـان جانبـــا مـــن حيـــاة اآلبـــاء 

ــداد. واألجـ

وأكـــد عـــدد مـــن الجمهـــور أن فعاليـــة املقطـــر تحـــايك 
ــا  ــتفادة منهـ ــن االسـ ــة وميكـ ــداد يف الباديـ ــاة األجـ حيـ
مـــن خـــالل االطـــالع عـــىل جانـــب مـــن تراثنـــا األصيـــل مبـــا 
فيـــه األعـــامل اليدويـــة التـــي كانـــت تقـــوم بهـــا الســـيدات 
وهـــن يف حالـــة انتظـــار ألزواجهـــن القادمـــني مـــن الصيـــد. 
ـــة التـــي  ـــات الرتاثي ـــد مـــن الفعالي وتشـــمل املقطـــر العدي

تحـــايك حيـــاة األجـــداد، إضافـــة إىل نشـــاطات متعـــددة، 
ـــرض  ـــري، ومع ـــاص الصغ ـــة القن ـــري، وفعالي ـــو الط ـــا دع منه
الحـــرف اليدويـــة، ورســـومات الباديـــة، باإلضافـــة إىل 
ـــل  ـــة التـــي تقـــوم بهـــا بعـــض الســـيدات مث الحـــرف اليدوي
ــل الحّنـــة والخياطـــة وغريهـــا. وأكـــدوا أن املقطـــر  عمـ
ــتقطب إليهـــا  ــباير تسـ عالمـــة مميـــزة يف حديقـــة اسـ
الجميـــع مـــن مواطنـــني ومقيمـــني ليتعرفـــوا عليهـــا 
وعـــىل طبيعـــة حيـــاة الباديـــة عـــن قـــرب ويعايشـــوا هـــذه 
الحيـــاة التـــي عاشـــها األجـــداد ولـــو لســـاعات قليلـــة 

طيلـــة أيـــام االحتفـــاالت. 

ــل  ــداد وأهـ ــاة األجـ ــة حيـ ــر مامرسـ ــالل املقطـ ــم خـ ويتـ
ــعر،  ــرة الشـ ــراوي، وفقـ ــة، والـ ــر الربابـ ــن جـ ــة مـ الباديـ
ـــن، وآداب  ـــّض الل ـــدو، وخ ـــرص والس ـــل الق ـــة، وعم والرمع

ــا.  املجلـــس وغريهـ
ــرة  ــة املتقاطـ ــر البيـــوت القدميـ ــة املقطـ وتعنـــي كلمـ

أي التـــي تقـــام عـــىل صـــف واحـــد يف الباديـــة
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عرضة هل قطر.. تراث أصيل

تـــأىب العرضة الغياب عن أفراح القطريني ومناســـباتهم 
الخاصـــة والعامـــة، مبا فيها مناســـبة اليـــوم الوطني 
الـــذي يصـــادف يـــوم الثامن عـــرش من ديســـمرب، حيث 
تضمنـــت فعاليـــات املدينـــة التعليميـــة “عرضـــة هـــل 
قطـــر” التي قدمها لليـــوم الثالث طالب مدرســـة الخور 
النموذجيـــة للبنـــني، يف حـــني قدمت فتيات املدرســـة 
القطرية الفنلنديـــة الدولية فعالية “لهـــا نغني” التي 

تضمنـــت العديد من األغـــاين الرتاثية الحامســـية.
ويعكـــس محتـــوى فعاليـــة العرضـــة أهميـــة اليـــوم 
الوطني ومكانته يف وجدان وقلوب الشـــعب القطري،  
ويســـهم يف الحفاظ عـــىل اإلرث القطري املهم يف 
حياتنـــا الرتاثيـــة والثقافية مبـــا فيه من قيم حامســـية 
ويـــربز اعتـــزاز طالبنـــا اليوم بـــه والحرص عـــىل تواصل 

انتقالـــه من جيـــل آلخر. 
وتعـــد العرضـــة القطريـــة مـــن الفنـــون الحربيـــة التي 
كانت تقـــام قدميًا يف املناســـبات االجتامعية وغريها، 
ووقـــت الحروب ويعرف عـــن هذا الفن الـــرتايث الجميل 
الذي يؤديه الطـــالب أنه رمز الرجولـــة، ألنه يقوم عىل 

ترداد األشـــعار الحامســـية التـــي تحيي القيـــم النبيلة 
من خـــالل عدة أغـــراض شـــعرية »الوطنيـــات والحربيات 
والحامســـيات والضيـــق والنذيـــر والغزليـــات واألطـــالل 

وغريها«. االجتامعيـــة  واملناســـبات  والديار 

وإىل جانـــب العرضة، يشـــارك القطـــاع التعليمي بعدد 
مـــن الفعاليـــات األخـــرى التي متثـــل الـــرتاث القطري، 
بينها »عـــد القصيد« التـــي تتضمن تقديـــم قصائد تعرب 
عن الـــرتاث القطري وأمجـــاد األجداد، وفعاليـــة »مرابع 
األجـــداد أمانـــة« وهـــي فعالية جديـــدة تهتـــم بالبيئة 
ويتـــم تقدميهـــا بالتعـــاون مـــع مركـــز أصدقـــاء البيئة 
وهي فعالية تنافســـية وأســـفرت التصفيات عن وصول 
ســـت مـــدارس للنهائيـــات منها ثـــالث مـــدارس للبنني 

للبنات. مـــدارس  وثالث 
 وفعاليـــة »لهـــا نغنـــي« التي يـــؤدي فيهـــا عدد من 
طالبات املدارس األغاين الوطنية، مبشـــاركة املدرســـة 

الدولية الفنلنديـــة  القطرية 
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مجلس الدامة.. لعبة شعبية تجذب الزائرين 

يتواجـــد مجموعـــة مـــن العبـــي الدامـــة بــــ “مجلـــس 
الدامـــة” لتقديـــم رشح عـــن هـــذه اللعبـــة الشـــعبية 
للـــزوار واملهتمـــني، واســـتقطب املجلـــس املقـــام 
يف ســـوق الوكـــرة القديـــم عـــددا مـــن املهتمـــني 
الدامـــة  لعـــب  طريقـــة  رشحـــوا  الذيـــن  باللعبـــة 
املبنيـــة عـــىل الدفـــاع والهجـــوم إىل أن يصـــل أحـــد 
الالعبـــني إىل امللـــك، مؤكديـــن أنهـــا لعبـــة ذهنيـــة 
مبنيـــة عـــىل الخطـــط والتكتيـــك وتحتـــاج إىل املهـــارة 

ــط. ــاورة والتخطيـ ــدرة عـــىل املنـ والقـ
وأكـــد نـــارص اليافعـــي، أحـــد املهتمـــني باللعبـــة، أن 
الرقعـــة الخشـــبية التـــي متثـــل طاولـــة “الدامـــة” 
مكونـــة مـــن 46 خانـــة أو مربعـــا، يتقاســـم فيهـــا 
فيـــام  خانـــة،   16 عـــىل  موزعـــة  حجـــرا   32 العبـــان 
ــاورة،  ــب واملنـ ــة للعـ ــرى خاليـ ــات األخـ تتبقـــى الخانـ
أمـــا امللـــك فهـــو أي حجـــر يســـتطيع الالعـــب أن يصـــل 
بـــه إىل الخانـــة األخـــرية يف الجهـــة األخـــرى للخصـــم، 
ـــات  ـــه صالحي ـــح ل وعندمـــا يتحـــول الحجـــر إىل ملـــك مين

الحجـــر  عكـــس  عـــىل  االتجاهـــات،  كل  يف  القتـــل 
ـــد. ـــاه واح ـــأكل إال باتج ـــتطيع أن ي ـــذي ال يس ـــادي ال الع

وأكـــد اليافعـــي أهميـــة إحيـــاء اللعبـــة الشـــعبية 
ـــدف  ـــا به ـــار، وتطويره ـــن االندث ـــا م ـــة عليه واملحافظ
ـــي  ـــة الت ـــل األول للعب ـــاة الرعي ـــد وف ـــرتاث بع ـــاء ال إحي

كانـــت متـــارس يف املقاهـــي واملجالـــس.

وأشـــار اليافعـــي إىل موهبـــة الالعبـــني ومهاراتهـــم 
يف مامرســـة اللعبـــة التـــي تعتمـــد عـــىل مزيـــج 
ــة،  ــة البديهـ ــرة ورسعـ ــز والذاكـ ــذكاء والرتكيـ ــن الـ مـ
مشـــرياً إىل دور فعاليـــة مجلـــس الدامـــة يف دعـــم 
اللعبـــة وتعريـــف األجيـــال الجديـــدة بهـــا، مؤكـــدا أن 
ـــد  ـــود العه ـــل وج ـــج يف ظ ـــرشت يف الخلي ـــة انت اللعب
ـــا  ـــرص ونرشوه ـــن م ـــراك م ـــا األت ـــث نقله ـــامين حي العث
يف دول الخليـــج وبـــالد الشـــام خاصـــة لبنـــان وســـوريا 

وقـــد أصبحـــت جـــزءاً مـــن الـــرتاث القطـــري األصيـــل
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14 محمية طبيعية تحقق التوازن البيئي للدولة

مرابع األجداد.. إرث األجيال القادمة

ـــات  ـــة املحمي ـــي إلقام ـــدف الرئي ـــل اله ـــة 2030، ويتمث ـــر الوطني ـــة قط ـــن رؤي ـــياً م ـــزءاً رئيس ـــة ج ـــات الطبيعي ـــكل املحمي تش
ــة عـــىل  ــاطات العمرانيـ ــف النشـ ــف زحـ ــة، ووقـ ــة الطبيعيـ ــة البيئـ ــاري وحاميـ ــرتاث الحضـ ــاظ عـــىل الـ ــة يف الحفـ الطبيعيـ

املناطـــق الطبيعيـــة، وذلـــك لضـــامن حقـــوق األجيـــال الحاليـــة واملقبلـــة يف االســـتفادة منهـــا والتمتـــع بجاملهـــا.
وتكشـــف اإلحصـــاءات الرســـمية النجـــاح الـــذي حققتـــه الدولـــة يف املحافظـــة عـــىل الحيـــاة الفطريـــة، مبـــا فيهـــا زيـــادة عـــدد 
املحميـــات الطبيعيـــة والنمـــو التدريجـــي ألعـــداد املهـــا العـــريب وفقـــاً آلخـــر اإلحصـــاءات، حيـــث بلغـــت نســـبة املحميـــات 

ـــاً(. ـــرتا مربع ـــو م ـــة )2,744 كيل ـــر الربي ـــاحة قط ـــن مس ـــة م ـــن 23 يف املئ ـــرث م ـــة أك الطبيعي
وأوضحـــت اإلحصـــاءات أنـــه يف املجمـــل هنـــاك 12 محميـــة طبيعيـــة بيئيـــة بريّـــة هـــي )العريـــق، الذخـــرية، خـــور العديـــد، الرفـــاع، 
ـــاحة 720  ـــان مبس ـــان بحريت ـــلطانة(، ومحميت ـــيل، وادي س ـــحبية، الوس ـــيحانية، املس ـــم، الش ـــع، الري ـــرن، الصني ـــد، أم ق أم العم
كـــم مربعـــاً تشـــمل محميـــة خـــور العديـــد والذخـــرية، ومبســـاحة إجامليـــة للمحميـــات الطبيعيـــة تصـــل لــــ  3464 كيلـــو مـــرتا 

ـــة. ـــاحة الدول ـــن مس ـــن  %23.6 م ـــد ع ـــا يزي ـــا، أي م مربع

ـــبة  ـــاً، بنس ـــرتا مربع ـــو م ـــغ 1,293 كيل ـــث تبل ـــاحة، حي ـــث املس ـــن حي ـــة م ـــات الربيّ ـــىل رأس املحمي ـــد ع ـــور العدي ـــة خ ـــأيت محمي وت
ـــو  ـــاحتها 540 كيل ـــت مس ـــث بلغ ـــة، حي ـــات البحري ـــرب املحمي ـــد أك ـــا تع ـــام أنه ـــة، ك ـــات الربيّ ـــاميل املحمي ـــن إج ـــة م 47 يف املئ

ـــة ـــات البحري ـــاميل املحمي ـــن إج ـــة م ـــبة 75 يف املئ ـــاً، أي بنس ـــرتا مربع م
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ــم الداعـــ
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النوخــــذة

املجدمي
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الغيــــــص

السيب
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